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Rodi Media

Broeker Werf 8 

1721 PC Broek op Langedijk 

Postbus 150 

1723 ZK Noord-Scharwoude

0226-333311 

advies@rodi.nl 

www.rodimedia.nl

Verspreidingsgebied
Alphens Nieuwsblad 60.200 ex. • Gouwe Koerier 11.300 ex.

Dag van verschijning: Woensdag

Verschijnt iedere woensdag huis-aan-huis:
Alphens Nieuwsblad Aarlanderveen Alphen aan den 
Rijn Hazerswoude-Rijndijk Koudekerk aan den Rijn 
Zwammerdam, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Ter Aar, 
Vrouwenakker, Woerdense Verlaat, Zevenhoven, Hoogmade, 
Leimuiden, Nieuwe Wetering,  Oude Ade, Oude Wetering, 
Roelofarendsveen, Rijnsaterwoude, Rijpwetering, Woubrugge
Gouwe Koerier  Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude Dorp

Deadline reserveringen: Dinsdag 9.30 uur

Meer weten?
Vincent van der Raaij 020-3980886
Hoesnia Taadou 020-3980891

Alphensnieuwsblad@rodi.nl • Gouwekoerier@rodi.nl 

www.rodimedia.nl

 00e jaargang  Week   editienr   --   dagmaandjaar  00e jaargang  Week   editienr   --   dagmaandjaar 

Vanaf 1 juli zal Rodi Media het nieuws in het Alphens Nieuwsblad 
en de Gouwe Koerier gaan verzorgen. 

Het Alphen’s Nieuwsblad en Gouwe Koerier brengen het lokale nieuws op een verfrissende manier
met focus op mooie verhalen, initiatieven en ondernemers. De nieuwsmerken bieden effectieve kanalen 

voor ondernemers om inwoners van Alphen aan den Rijn e.o. te bereiken. Naast de wekelijkse
huis-aan-huiskrant wordt al het nieuws 24/7 gepubliceerd op www.rodi.nl, Facebook, Twitter en de 

wekelijkse nieuwsbrief.
Rodi Media is sinds 1978 lokaal betrokken en uitgever van 26 lokale nieuwsmerken.

Meer weten over ons? Bezoek dan eens www.rodimedia.nl

Om u met Rodi Media kennis te maken hebben wij een mooie ZOMERACTIE

HET COMPLETE NIEUWSPLATFORM MET DE KRANT, RODI.NL, SOCIAL MEDIA EN DE NIEUWSBRIEF!

ZOMERACTIE!
PROFITEER VAN DE ACTIE IN 

JULI EN AUGUSTUS

4x ADVERTEREN
3x BETALEN!

Doe mee en maak kans op een Bedrijf in Beeld 
artikel in het Alphens Nieuwsblad of
Gouwe Koerier en op www.rodi.nl

RACTIE

IE!
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HET COMPLETE NIEUWSPLATFORM MET DE KRANT, RODI.NL, SOCIAL MEDIA EN DE NIEUWSBRIEF!

• SEO geschreven; 
• Verpakt als nieuwsartikel;
• Uitgelicht op homepage;
• Deel het artikel op uw social 

media kanalen voor een betere 
perceptie van uw merk bij uw 
klanten;

• Tijdens een uitgebreid 
interview met onze redacteur 
vertelt u wat uw bedrijf zó 
bijzonder maakt.*

* Bij Branded Content via interview

Vergroot de brand  awareness 
van uw product of dienst.

•  Uw banner op www.rodi.nl;
•  GIF, JPG, PNG, HTML5 
 (3rd party code);
•  Desktop, tablet en mobiel;
•   Voor € 85,- maken wij de 

banner voor u.

Plaats uw artikel uit de krant 
eenvoudig door  online.

• U levert een artikel aan, onze 
redacteur maakt het stuk 
geschikt voor online; 

• SEO geschreven;
• Wordt geplaatst onder de 

categorie ‘Bedrijf in Beeld’.

Plaats uw content stuk of  
banner in één van onze 
specifieke gemeente 
nieuwsbrieven.

•    Voor € 85,- maken wij de 
banner voor u.

vanaf

20.000
Impressies 

Laat een blijvende 
indruk achter 

met uw verhaal
12.300

Maandelijkse opens 

Promoot uw  
bedrijf,  product  

of dienst

COMMERCIËLE  
CONTENT

BRANDED
CONTENT

DISPLAY
ADVERTISING

NIEUWSBRIEF 
DOORPLAATSING

Naast de mogelijkheden in print bieden het Alphens Nieuwsblad en Gouwe 
Koerier ook online mogelijkheden om de doelgroep bereiken.

Rodi Media biedt hiervoor verschillende opties. Van Display advertising tot branded- en commerciële 
content. In de wekelijkse nieuwsbrief worden deze opties ook aangeboden. Bekijk hieronder het overzicht 

van de mogelijkheden.

Een interessante optie gezien waarmee je aan de naamsbekendheid in de 
regio kan werken? Neem voor meer informatie en de exacte mogelijkheden 

per gemeente contact op met de media-adviseur van Rodi Media.

Meer weten?
Vincent van der Raaij 020-3980886
Hoesnia Taadou 020-3980891

Alphensnieuwsblad@rodi.nl • Gouwekoerier@rodi.nl 

www.rodimedia.nl
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